
 

 

  

'टाइम'च्या प्रभावशाली छायाचित्ाांमध्ये महात्मा गाांधी याांिा िरखा 
०१. अमेररकेतील 'टाइम' मासिकाने १०० िवाात प्रभावशाली छायाचित्ाांच्या िांकलनात िरख्यािह महात्मा 

गाांधी याांिे १९४६ मधील एका छायाचित्ािा िमावेश केला आहे. महात्मा गाांधी याांिे हे कृष्णधवल छायाचित् 

प्रसिद्ध छायाचित्कार मागाारटे बोकेव्हाइट याांनी काढले होते. 

 

०२. 'टाइम'च्या िांकलनात िन १८२० पािून २०१५ पयंत घेण्यात आलेली िवाात प्रसिद्ध आणण इचतहाि 

घडवणाऱ्या छायाचित्ाांिा िमावेश करण्यात आला आहे. 'टाइम'ने त्यात आता िरख्यािमवेत महात्मा गाांधी 

याांच्या स्वातांत््यपूवा काळातील एका छायाचित्ािा िमावेश केला आहे.  
 

०३. हे छायाचित् भारतीय नेत्याांवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका लेखािाठी घेण्यात आले होते. मात्, ते 

प्रकाणशत होण्याच्या दोन वरे्ष आधी आणण महात्मा गाांधी याांच्या हत्येनांतर हे छायाचित् श्रद्धाांजली वाहण्यािाठी 

प्रकाणशत करण्यात आले होते. अल्पावधीति हे छायाचित् जगभरात प्रसिद्ध झाले होते. 
 

०४. टाइमच्या िांकलनात १८२० ते २०१५ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या िवााचधक प्रसिद्ध आणण 

इचतहाि घडवणाऱ्या छायाचित्ाांिा िमावेश करण्यात आलेला आहे, अिे 'टाइम'कडून िाांगण्यात आले. 
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ओबीिी वगाात १५ नवीन जातींिा िमावेश 

०१. कें द्र िरकारने बुधवारी अन्य मागािवगीय (ओबीिी) वगाात १५ नवीन जातींिा िमावेश केला आहे. 

महाराष्ट्र, आिाम, बबहार, बहमािल प्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू- काश्मीर, उत्तारखांड या राजयाांमधील जातींिा 

यात िमावेश आहे. याणशवाय या वगाात आधीपािून िमावेश अिलेल्या १३ जातींमध्ये बदल करण्याि कें द्र 

िरकारने परवानगी बदली आहे. 

 

०२. राष्ट्र ीय मागािवगीय आयोगाने महाराष्ट्र, आिाम, बबहार, बहमािल प्रदेशिह अन्य िार राजयाांमध्ये 

जातीबवर्षयक २८ बदल करण्यािी णशफारि केली होती. यात १५ नवीन जातींिा िमावेश होता. याणशवाय ९ 

पोटजातींिा िमावेश करणे आणण ४ जातींमध्ये िुधारणा करावी अशी णशफारिही आयोगाने केली होती.  
 

०३. बुधवारी पांतप्रधान याांच्या अध्यक्षतेखाली कें द्रीय मांबत्मांडळािी बठैक पार पडली. या बठैकीत णशफारशींना 

मांजुरी बदली आहे 

 

०४. राष्ट्र ीय मागािवगीय आयोगाच्या णशफारशींच्या आधार े२५ राजय आणण िहा कें द्रशािीत प्रदेशाांमधील 

ओबीिी वगााच्या कें द्रीय यादीत आता एकूण २,४७९ जातींिा िमावेश झाला आहे. 
 

 

 

इस्रो एकाि रॉकेटमधून ८३ उपग्रहाांिे प्रके्षपण करणार 

०१. भारतीय अवकाश िांशोधन िांस्था (इस्रो) जानेवारीत ८३ उपग्रह अवकाशात िोडणार आहे. यामध्ये 

तब्बल ८१ उपग्रह परदेशी अिणार आहेत, तर दोने उपग्रह भारतािे अिणार आहेत.  
 

०२. एकाि रॉकेटच्या मदतीने तब्बल ८३ उपग्रहाांिे प्रके्षपण करुन जागचतक बवक्रम करण्यािी िांधी भारताला 

अिणार आहे. अशी माबहती एँबटरक्ि कॉपोरशेनिे अध्यक्ष आणण व्यवस्थापकीय िांिालक राकेश िािीभूर्षण 

याांनी बदली आहे. एँबटरक्ि कॉपोरशेनकडे इस्रोच्या व्याविाचयक बवभागािी जबाबदारी आहे. 
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०३. ८३ उपग्रह िोडण्यािाठी इस्रोकडून पीएिएलव्ही-एक्िएल रॉकेटिा वापर केला जाणार आहे. १६०० 

वजनाांिे उपग्रह घेऊन पीएिएलव्ही-एक्िएल रॉकेट अवकाशात उड्डाण करले. 
 

०४. दरम्यान इस्रोने जानेवारीतील मोबहमेिाठी क्रायोजेबनक इांसजनािी िािणी िुरू केली आहे. क्रायोजेबनक 

इांसजनाांमध्ये वजनदार उपग्रह वाहून नेण्यािी क्षमता अिते. 
 

 

 

मॅग्नि कालािनिी जेतेपदािी हॅबररक 

०१. नॉवेच्या मॅग्नि कालािनने बुचद्धबळ बवश्वातील आपले विास्व अबाचधत राखताना बवश्व अजजक्यपद बुचद्धबळ 

स्पधेत िलग चतिऱ्याांदा जेतेपदाला गविणी घातली. रणशयािा आव्हानवीर िजी कजााबकनबवरुद्धच्या बवजय 

बमळवला. कालािनने टायब्रेकरमध्ये आपला कररश्मा दाखवला.  
 

०२. िहा तािाांच्या या टायब्रेकर फेरीत िार डावाांमध्ये प्रत्येक खेळाडूला २५ बमबनटाांत आपला खेळ पूणा 

करायिा होता. ब्ब्लट्झ प्रकारात हातखांडा अिलेला आणण २०१० पािून जागचतक क्रमवारीत अव्वल 

स्थानावर अिलेला कालािनि जेतेपदािा दावेदार होता. 

 

०३. २६ वर्षीय कालािनने यांदाच्या वर्षी अनेक ब्ब्लट्झ स्पधाामध्ये िहभाग घेतला आणण अमेररकेच्या 

ग्रॅण्डमास्टर बहकारू नाकामुराला नमवण्यािा पराक्रमही केला होता.  
 

०४. कालािनने आांतरराष्ट्र ीय बुचद्धबळ महािांघातफे आयोसजत या स्पधेत २०१३ आणण २०१४ िाली 

भारताच्या बवश्वनाथन आनांदला नमवून जेतेपद पटकावले होते. 
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राष्ट्र ीय बचुद्धबळ स्पधेत मुरली कार्ततकेयन पुन्हा बवजेता 
०१. ताबमळनाडूिा ितरा वर्षीय खेळाडू मुरली कार्ततकेयन याने वररष्ठ गटाच्या ५४ व्या राष्ट्र ीय प्रीबमअर 

बुचद्धबळ स्पधेत बवजेतेपद पटकाबवले.या स्पधेतील बवजेतेपदािाठी मुरली व त्यािा िहकारी अरववद चिदांबरम 

याांच्याति िुरि होती.  
 

०२. चिदम्बरम याला मात् शेवटच्या फेरीत गँ्रडमास्टर आर.आर.लक्ष्मण याच्याकडून पराभव स्वीकारावा 

लागला. त्यामुळे त्याला उपबवजेतेपदावर िमाधान मानावे लागले. 
 

०३. माजी बवजेता बी.अचधबन व नाणशकिा ग्रँडमास्टर बवबदत गुजराथी याांिे प्रत्येकी नऊ गुण झाले. मात् प्रगत 

गुणाांच्या आधार ेत्याांना अनुक्रमे चतिर ेव िौथे स्थान बमळाले. 

 

०४. लक्ष्मण याने आठ गुणाांिह पािवा क्रमाांक बमळबवला. पुण्यािा गँ्रडमास्टर अणभसजत कुां टे, तिेि तेजि 

बाके्र व रबवतेजा याांिे प्रत्येकी िाडेिात गुण झाले. प्रगत गुणाांच्या आधार ेत्याांना अनुक्रमे िहा ते आठ क्रमाांक 

बमळाले.  
 

०५. शेवटच्या फेरीत बाके्र याने गँ्रडमास्टर श्रीराम झा याला हरबवले. बनतीन याला नववे स्थान बमळाले तर 

पुण्यािा आांतरराष्ट्र ीय मास्टर खेळाडू अणभरे्षक केळकर याने दहावा क्रमाांक बमळबवत कौतुकास्पद कामबगरी 

केली. अणभरे्षक यािी ही पबहलीि राष्ट्र ीय प्रीबमअर स्पधाा आहे. 
 

 

 

जयेष्ठ िामासजक कायाकत्याा डॉ. िुलभा ब्रहे्म याांिे बनधन 

०१. 'लोकायत'च्या िांस्थापक, अथातजञ आणण जयेष्ठ िामासजक कायाकत्याा डॉ. िुलभा ब्रहे्म याांिे गुरुवारी 

पुण्यात बनधन झाले. त्या ८५ वर्षांच्या होत्या. जयेष्ठ पयाावरण अभ्यािक माधव गाडगीळ याांच्या त्या बबहण होत. 
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०२. लोकायतच्या माध्यमातून त्याांनी लोककें द्री बवञान आणण िमाज-अथाशास्त्र यातील बवबवध पलैूांवर 

मराठीतून प्रबोधनात्मक लेखन केले होते. बवञान, िमाज-अथाशास्त्रावरील प्रबोधनात्मक लेखन त्याांनी केले 

आहे.  
 

०३. प्लॅवनग फॉर द बमललयन्ि, प्रोड्युििा को-ऑपरबेटव््ज एक्िबपररयन्ि अॅण्ड लेिन्ि फ्रॉम इांचडया, वुमेन 

वका िा इन इांचडयााः स्टचडज इन एम्प्लॉयमेंट अॅण्ड स्टेटि, डर ॉट्ि इन महाराष्ट्र ा, १९७२ : द केि ऑफ इररगेशन 

प्लॅवनग आदी पुस्तके त्याांनी ललबहली आहेत. 
 

०४. देशबवघातक जागचतकीकरण, एन्रॉन, जतैापूर अणवुीजप्रकल्पाच्या बवरोधी लोकिळवळीत त्याांिा िहभाग 

होता. डॉ. िुलभा ब्रहे्म याांनी अथाशास्त्रात पीएि्.डी केली आहे. गोखले अथाशास्त्र िांस्थेत िांशोधक पदावर 

त्याांनी काम केले. 
 

गुरूिारखा उष्ण बाह्यग्रह िापडला 
०१. गुरूिारखा उष्ण दाट आवरण अिलेला बाह्यग्रह शोधण्यात आला अिून तो पृथ्वीपािून १८०० 

प्रकाशवरे्ष दरू आहे. िूयाािारख्या िहा अब्ज वरे्ष जुन्या ताऱ्याभोवती हा ग्रह बफरत अिून अचधक्रमणामुळे तो 

िापडला आहे.  
 

०२. ग्रहािे नाव एबपक २२०५०४३३८ बी अिे अिून तो नािाच्या केप्लर के २ मोबहमेत प्रथम शोधला गेला. 
 

०३. धातूांनी पररपूणा अिलेल्या गुरूिारख्या ग्रहािा शोध फोटोमेटर ी तांत्ाने लावण्यात आला आहे. एबपक 

२२०५०४३३८ बी हा वायूरूप व महाकाय ग्रह आहे त्यािी गुणवैणशष्ट्य़े ही गुरूिारखीि आहेत  

 

०४. या िांशोधनानुिार एबपक २२०५०४३३८ बी हा ग्रह गुरूपेक्षा १० टक्क्य़ाांनी लहान आहे, तर त्यािे 

वस्तुमान गुरूपेक्षा ३० टके्क अचधक आहे. तो ताऱ्याभोवती ५.८ बदविात प्रदचक्षणा पूणा करतो. त्यािी घनता 

२.२ प्रचतघनिेंबटमीटर आहे व त्यािे िमतोल तापमान ८८६ अांश िेब्ल्ियि अिून तो गुरूिारखा तप्त अिून 

वस्तुमान मात् थोडे कमी आहे. 
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बवक्ि अॅक्शन ५०० िह ३४४ और्षधाांवरील बांदी उठवली 
०१. िदी, डोकेदखुी दरू होण्यािाठी प्रसिद्ध अिलेल्या बवक्ि अॅक्शन ५०० आणण कोरके्ि कफ सिरफ, 

डीकोल्डिह ३४४ और्षधाांवर िरकारने घातलेली बांदी बदल्ली उच्च न्यायालयाने उठवली आहे.  
 

०२. न्यायालयाने फायजर, ग्लेनमाका , प्रॉक्टर अँड गॅम्बलर, सिप्ला आणण काही स्वांयिेवी िांस्थाांच्या याचिकाांवर 

हा बनकाल बदला. कें द्र िरकारने या ३४४ और्षधाांवर बांदी घालताना बनयमाांकडे दलुा क्ष केल्यािे बनरीक्षण 

न्यायालयाने नोंदवले.  
 

०३. कें द्र िरकारने १० मािा रोजी बवक्ि अॅक्शन ५००, डी कोल्ड आणण कोरके्ि कफ सिरफिह िुमार े३४४ 

और्षधाांवर बांदी घातली होती.  बफक्स्ड डोि कॉब्म्बनेशनिा रोगप्रचतकारक शक्तीवर बवपरीत पररणाम होत 

अिल्यािे िरकारने म्हटले होते.  
 

०४. आरोग्य बवभागाकडून कोणतीही परवानगी न घेता दोन वकवा अचधक और्षधे एकत् केल्यामुळे िरकारने हा 

बनणाय घेतला होता. या और्षधाांमुळे लोकाांच्या आरोग्यावर पररणाम होत अिल्यािे िरकारने म्हटले होते.  
 

०५. बांदी घालण्यात आलेले बहुताांश और्षधे अशी होती की, जी डॉक्टराांच्या चिठ्ठीणशवाय लोकाांना और्षध 

दकुानातून घेता येत होती. त्यािबरोबर या और्षधाांच्या बेिुमार जाबहरातीमुळे नागररकाांमध्ये ती लोकबप्रय झाली 

होती. 
 

 

 

'ल्यटेुन्ि बदल्ली'तील १०० कोटींिा भूखांड महाराष्ट्र ाच्या ताब्यात 

०१. राजधानी बदल्लीच्या कें द्रस्थानी अिलेल्या 'ल्यटेुन्ि बदल्ली'त अत्यांत मोक्याच्या बठकाणी अिलेल्या तब्बल 

दहा हजार िौरि फुटाांिा मौल्यवान भूखांड अखेर महाराष्ट्र िरकारच्या ताब्यात आला आहे. मात्, त्यािाठी 

तब्बल ३८ वर्षांिी न्यायालयीन लढाई राजय िरकारला खेळावी लागली. 
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०२. देशातील अचतमहत्त्वाच्या व्यक्तींनी (व्हीव्हीआयपी) गजबजलेल्या 'ल्यटेुन्ि बदल्ली'तील फररदकोट गल्लीत 

िुमार ेनऊ हजार ९०० िौरि फुटाांिा हा भूखांड आहे. 'कुमकुम कोठी' या नावाने तो ओळखला जातो.  
 

०३. िध्या त्यािा ताबा डॉ. शेखर शहा याांच्याकडे अिून त्यावर त्याांनी बाांधलेला बांगला व नोकराांिाठीच्या 

खोल्या आहेत. िुमार े५० वर्षांपािून ताब्यात अिलेल्या या मालमत्तेिा ताबा शहा याांना तातडीने िोडण्यािा 

आदेश पचतयाळा हाऊि न्यायालयाने गुरुवारी बदला. 
 

०४. न्यायालयाच्या या बनकालाला आव्हान बमळण्यािी शक्यता गृहीत धरून राजय िरकार बदल्ली उच्च 

न्यायालयामध्ये 'कॅव्हेट' दाखल करणार आहे. 
 

०५. या भूखांडाच्या वादािे मूळ भाबर्षक आधारावर झालेल्या राजयाांच्या फेररिनेमध्ये आहे. १९६० मधील 

बॉम्बे फेररिना कायद्यानुिार, तत्कालीन बॉम्बे स्टेटकडे या भूखांडािी मालकी होती.  
 

०६. पुढे बॉम्बे स्टेटिे बवभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात या दोन राजयाांिी बनर्ममती झाली. त्या वेळेच्या 

करारानुिार, हा भूखांड महाराष्ट्र ाच्या वाटय़ाला आला. पण भूखांडािा कब्जा मात् शहा कुटुांबाकडेि होता.  
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